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ACORDS DE PLE
13/12/21
• Per unanimitat, s’aprova una moció en defensa del 
català i contra la decisió del Tribunal suprem d’imposar 
el 25% de l’ensenyament en castellà.

ACORDS DE PLE
13/12/21
• Per unanimitat, s’aprova una proposta de modificació 
del finançament d’alguns projectes d’inversió 2021. 
Aquesta modificació es fa per tal d’assignar una 
subvenció de Diputació de Barcelona que estava 
prevista per a un projecte que havia de licitar Aigües de 
Vilafranca i que no s’ha pogut adjudicar abans d’acabar 
l’any, a altres projectes d’inversió.

• Per unanimitat, s’aprova la modificació de crèdits 
número 5/2021, per tal d’incorporar una subvenció 
atorgada per Diputació de Barcelona per a material de 
la llar d’infants.

#DESTACAT
CONVOCADA UNA PLAÇA DE 
VIGILANT MUNICIPAL
Per tal de millorar la vigilància i la seguretat del terme 
municipal, l’Ajuntament va convocar un concurs-oposició per a 
la contractació d’un/a vigilant municipal. Al procés de selecció 
es van presentar 28 persones, de les quals van ser admeses 
25. Els primers exercicis eliminatoris es van fer el passat 22 
de desembre i han passat a la següent prova 9 persones. El 
proper 26 de gener tindran lloc les proves físiques. Les persones 
aspirants que superin aquestes proves passaran a realitzar un 
test psicotècnic.

En la fase de concurs, es valoraran l’experiència professional 
i els cursos realitzats. Finalitzat el procés, la persona 
seleccionada realitzarà un període de pràctiques de sis mesos 
fent les funcions habituals del lloc de treball en el municipi. 
Superat aquest període quedarà adscrit a la plantilla de 
funcionaris de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès.

PLA D'OCUPACIÓ 2022

Gràcies a una subvenció de Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Vilobí ha obert una convocatòria per a la 
contractació de tres persones dins el Pla d’ocupació 2022. Per 
seleccionar-les es tindran en compte les situacions personals i 
familiars, de tal manera que s’afavoriran aquelles persones en 
situació més vulnerable. Es compta amb l’assessorament de 
l’equip de serveis socials bàsics.

Les dades de la convocatòria són:

• Lloc de treball: peó de la brigada municipal.
• Durada del contracte: de gener a desembre de 2022, ambdós 
inclosos.
• Horari: de dilluns a divendres, de 7.30 a 15.00 hores.
• Sou: 1.148,91 euros bruts mensuals, per 12 pagues.

Les persones interessades poden fer arribar la seva sol·licitud, 
juntament amb el currículum i una breu explicació de 
la situació econòmica, personal i familiar, a les oficines 
municipals fins al dia 14 de gener de 2021, a les 14.00 hores, 
o mitjançant instància genèrica a la seu electrònica de 
l’Ajuntament.

Més informació a www.vilobi.cat

AIXÍ VAM 
COMENÇAR 
L'ANY!
Lamentem començar el 
2022 amb notícies com 
aquestes però no podem 
fer com si res. 

Des de l'Ajuntament, no 
entenem com a alguna 
persona li pot semblar 
divertit. Aquest vidre 
també és teu. Celebrar 
no és sinònim de trencar 
ni tampoc de destrossar. 
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AQUEST 2022 ES REALITZARAN 
OBRES AL CLAVEGUERAM DE 
LA PART NORD-OEST DE VILOBÍ
El Departament de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya va provar i convocar, el mes de juliol de 2019, el 
termini per a la sol·licitud de subvencions dins el Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. 
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès va presentar les seves 
sol·licituds i li han estat atorgades les següents:

Per a l’any 2022: 250.000,00 euros destinats a les obres de 
dotació del servei de clavegueram a la part nord-oest del 
municipi.Per a l’any 2024: 47.567,74 euros destinats a la millora 
de camins. 

Així doncs, durant l’any 2022 es duran a terme les obres del 
clavegueram a la part nord-oest de Vilobí. Aquest projecte té 
un pressupost d’execució per contracta de 277.820,61 euros i 

recull la necessitat de regular 
l’abocament de 12 masies 
amb un total de 19 edificis 
destinats a habitatge i turisme 
rural, que actualment no 
disposen d’accés a cap 
sistema de sanejament. Va ser 
aprovat pel Ple municipal el 
dia 10 de novembre de 2021.

El projecte soluciona el 
compliment de la normativa 
d’aigües en matèria de domini públic hidràulic, de manera 
que es resol la situació precària d’abocaments incontrolats per 
infiltració al subsol, en uns casos, i a pous cecs, en altres casos.

L’Ajuntament va convocar els veïns afectats, que van manifestar 
la seva conformitat i satisfacció amb el projecte, atès que 
millora notablement la seva qualitat de vida, en no haver d’estar 
pendents de buidar les fosses sèptiques o pous morts.

LLEBEIG COMENÇA EL 2022 
AMB PART DE LES AULES DE 
L'ESCOLA PINTADES
Durant les vacances escolars d’aquests dies, els membres 
de la brigada han estat treballant a l’escola Llebeig 
pintant les quatre aules i passadís de la comunitat de 
grans. La intenció és anar pintant la totalitat de les aules 
aprofitant els períodes de vacances. Gràcies a la brigada 
per la feina ben feta!

DOS REPRESENTANTS DE 
VILOBÍ AL PROGRAMA DE 
TV QUEDEM AL VINSEUM 
La Rosita Romeu i el Marc Olivella van participar al 
programa Quedem al Vinseum de Penedès TV. Aquest 
magazine compta amb una secció que es diu “El teu 
poble” on dues persones del municipi de generacions 
ben diferenciades parlen del seu poble. 

Si els vols veure, has de saber que s’emetrà el proper 14 
de gener, i si no ets a casa, no passa res, podràs fer-ho 
quan vulguis per Penedès a la Carta. Estem segurs que 
la Rosita i el Marc explicaran moltes coses interessants 
del nostre poble i, el millor de tot, amb una bona dosi 
d’humor!
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CAP DE SETMANA 
DE BICI!
Els dies 11 i 12 de desembre Vilobí va viure 
un cap de setmana d’esport, bicicleta i 
bon ambient. El dissabte, com a novetat, 
es va fer el primer Duatló XS, adreçat als 
alumnes de l’escola Llebeig. En total hi 
van participar una cinquantena de nens i 
nenes.  Aquesta prova va ser organitzada 
conjuntament entre l’Ajuntament de 
Vilobí i l’escola Llebeig. 

El diumenge es va celebrar el 9è Duatló 
del Parc dels Talls, i que des de fa pocs 
anys és també el Campionat Absolut de 
Catalunya de Duatlons de Muntanya. 
Unes 230 persones van participar-hi. 
Com a novetat, aquest any es van fer 
dues sortides, una de masculina i una de 
femenina. Com sempre, l’organització va 
ser un èxit i la valoració dels participants 
és molt positiva tant pel que fa al circuit 
com a l’organització, però el que més 
destaquen és la gran implicació de les 
més de cent persones voluntàries que hi 
participen. 

Sembla, doncs, que l’any que ve tornarem 
a viure un cap de setmana sobre rodes!

"Amics voluntaris, tots! No ens 
estendrem. 9è duatló realitzat. Amb 
molt bona nota. Bé, més que bona 
nota… amb un “excel·lent”. Tots i totes 
sou genials. Corredors i corredores 
de tots els racons de Catalunya han 
marxat amb un molt bon record de 
Vilobí. Com sempre. Sou vosaltres 
els que ho feu possible. (I també el 
temps tan meravellós que ens ha 
acompanyat!) Disculpeu tota la 
“tabarra” d’aquests darrers dies. L’any 
que ve, el 10. No us desanimeu, Us 
necessitem, i millorarem. I ara sí… 
De part de l’organització, gràcies per 
tant!!!!! Una abraçada!"

SABIES QUE AL 
PARC DELS TALLS 
HI HA 110 TIPUS 
D'OCELLS?

Des de l’any 2018 s’està fent un 
seguiment ornitològic al Parc dels Talls 
amb l’objectiu d’actualitzar i millorar 
el coneixement de les espècies d’ocells 
que hi ha als pèlags. Aquesta anàlisi posa 
especial interès en les espècies hivernants 
i reproductores, ja que aquestes dades 
permeten obtenir una diagnosi de l’espai 
i proposar accions per a la conservació de 
la biodiversitat. 

Aquest 2021 s’han anellat un total de 
110 ocells de 23 espècies en un total 
de 24 controls. També, es van fer 94 
anellaments i 5 controls més durant 
la jornada divulgativa del passat mes 
de desembre. Del total de controls, 16 
corresponen a exemplars recapturats 
de temporades anteriors. Combinant 
les dades d’anellament i d’observacions 
de camp, s’han detectat 42 espècies 
reproductores a l’àrea del Pèlag Gran i 
6 espècies més a zones properes a l’àrea 
d’estudi. Aquest any s’ha començat el 
seguiment de ratpenats i se n’han pogut 
detectar de 8 grups fònics diferents, 
corresponents a almenys 8 espècies, i se 
n’han fet fins a 8.800 deteccions entre 
dues sessions de gravació. Tots els grups 

s’han detectat als dos punts de cens 
(el Pèlag Petit i el Pèlag Gran), però en 
abundàncies diferents. El nombre de 
passades (deteccions) no és una mesura 
directa de l’abundància, però pot donar 
una idea relativa de la facilitat de detecció 
de cada una de les espècies/grups fònics.

Aquest seguiment no seria possible 
sense la col·laboració de l’escola Llebeig 
amb el manteniment i muntatge de les 
caixes niu instal·lades al Parc dels Talls. 
En aquest sentit, també cal destacar la 
feina de la brigada per al manteniment 
de la zona, que realitza totes les 
tasques i propostes de millora que les 
conclusions d’aquest estudi porten 
associades. 
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Extracte de l’escrit d’al·legació a la totalitat del 
projecte “Parc Central”. Motius i arguments 
contraris al projecte presentat:

1. PARTICIPACIÓ. [...] un projecte d’aquesta 
magnitud i d’un pressupost que s’acosta al mig 
milió d’euros mereix un treball més consultat i 
consensuat amb el conjunt de la població. Els 
tres grups que subscrivim aquesta al·legació hem 
reclamat per activa i per passiva que es fes una 
consulta al poble per saber com els agradaria 
que fos el futur Parc Central als veïns i veïnes 
de Vilobí. Només impulsant la participació 
ciutadana exercim de veritat la democràcia, però 
al govern municipal sembla que això li fa por i 
prefereix fer ús de la seva majoria absoluta per 
decidir unilateralment com ha de ser el Vilobí del 
futur. [...] les decisions importants que impliquen 
la definició del futur del poble s’han de sotmetre 
sempre a consideració de la ciutadania. [...]

2. INTEGRACIÓ AMB EL COMPLEX 
EDUCATIU. [...] el projecte hauria de 
contemplar una integració urbanística real amb 
l’Escola, la Llar d’Infants i el Centre Residencial 
d’Acció Educativa (CRAE) [...] esdevenint a 
la pràctica una extensió de l’espai de pati per 
als infants totalment compatible amb l’ús per 
part de la resta de veïns i veïnes del poble. [...] 
El projecte aprovat pel govern no contempla 
modificar l’actual configuració del perímetre del 
parc, de manera que considerem que es perd una 
oportunitat per integrar un espai d’oci obert i els 
centres educatius [...].

3. UNA PISTA PER PATINAR EXCESSIVA
[...] la grandària i configuració de la pista 
per practicar esports de patí, que considerem 
exagerada. El govern al·lega que la pista d’skate 
es va incloure en el projecte perquè va ser un 

dels equipaments més sol·licitats pels infants de 
l’Escola Llebeig en una enquesta que es va fer 
[...] fa sis anys [...]. En altres municipis veïns [...] 
l’afluència d’usuaris va ser molt alta al principi 
de tot però amb el temps s’ha estabilitzat cap a 
la baixa [...]. En el cas de Vilobí, la pista suposa 
pràcticament una inversió de 90.000 € que 
nosaltres considerem que es podrien destinar a 
algun altre tipus d’atracció que respongui a una 
demanda més actual. [...]

4. LA RESTA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS. 
Quant a la pista de futbol sala de sauló o 
a la cistella de bàsquet que es projecta al 
parc, considerem que són equipaments que 
realment poden tenir un ús diari ja que la pista 
poliesportiva no pot absorbir tantes activitats 
alhora. Ara bé,
tenim dubtes sobre si el Parc Central és la millor 
ubicació [...].

5. ESCASSA VEGETACIÓ. [...] ens sembla 
insuficient. A nosaltres ens agradaria un parc més 
verd, més agradable per als usuaris, i compatible 
amb un sistema de reg eficient que
podria permetre zones de prat verd. Trobem a 
faltar un projecte més detallat de tot l’aspecte 
vegetatiu i ens preocupa com es farà el 
manteniment de tota aquesta vegetació. [...] Ni 
tan sols s’ha previst un sistema de drenatge del 
sòl de tot el parc[...]. El parc es projecta en una 
zona inundable [...], en cas de pluges fortes la 
pista d’skate acumularà gran quantitat d’aigua 
que no s’ha resolt tècnicament com s’evacuarà si 
no és de forma natural.

6. ENLLUMENAT POC SOSTENIBLE
[...] Pensem que la il·luminació del parc s’hauria 
de proveir d’energia solar a través de plaques 
que es podrien instal·lar a la teulada de l’edifici 

dels antics vestidors, que es mantenen, o a la 
teulada de tot l’edifici del consistori municipal. 
L’extensió permetria plaques suficients com per 
poder subministrar
energia tant al futur Parc Central com a les 
oficines municipals [...].

7. JOCS INFANTILS MÉS MODERNS I 
SOSTENIBLES. Subscrivim completament 
l’opinió expressada per un grup de mares i 
pares [...] que van proposar instal·lar un tipus 
d’atraccions infantils [...] feta de fusta i que
permeten una major interacció dels nens que en 
fan ús. [...]

8. UN PRESSUPOST DESORBITAT. Un dels 
aspectes que ens genera més rebuig del projecte 
és el pressupost, que dobla la partida inicialment 
prevista per l’equip de govern. Estem parlant 
d’una inversió de prop de mig milió d’euros 
[...]. Considerem que l’obra prevista al parc no 
justifica aquesta inversió i que amb la partida que 
s’hi destina finalment
es podria projectar un parc més amable, integrat 
a l’entorn i amb una personalitat local que ara no 
tindrà. [...]

9. UN PROCÉS PARTICIPATIU VINCULANT. 
Per tot el que abans hem exposat i perquè 
reiterem la necessitat que un projecte de 
l’envergadura i l’impacte com és aquest 
cas sigui fruit d’un procés participatiu real 
sol·licitem la RETIRADA del projecte i que es 
convoqui un procés participatiu per tal que els 
veïns i veïnes de Vilobí puguin decidir si és o no 
prioritari i, en cas afirmatiu, que puguin definir 
la configuració d’aquest projecte a través d’una 
consulta popular vinculant.

VIR-ERC, SENT VILOBÍ + JuntsxCat, CUP-VILOBÍ

El més fàcil sempre és criticar. 

Iniciem un nou any, que esperem que vingui 
carregat de salut per a les veïnes i veïns de 
Vilobí i deixem enrere un any complicat. Malgrat 
l’adversa situació sanitària, l’equip de govern ha 
continuat tirant endavant l’activitat municipal. 
Alguna d’aquesta activitat és criticada per la resta 
de grups municipals, com ara les modificacions 
de crèdit, l’aprovació de projectes. Però les seves 
crítiques són això, crítiques i res més, perquè 
no proposen alternatives serioses. Governar és 

prendre decisions, gestionar, tenir iniciativa, 
procurar pel bé comú. Segurament no sempre ho 
hem fet al gust de tothom, però sempre ho hem 
fet de manera seriosa, meditada i honrada. Per 
exemple, les modificacions de crèdit. Aquestes 
modificacions del pressupost aprovat inicialment 
a primers d’any no es fan per caprici, sinó perquè 
sorgeixen noves necessitats que cal atendre, o 
perquè ens atorguen subvencions d’última hora 
que no teníem previstes i que hem de justificar 
abans d’acabar l’any per no perdre-les. En lloc 
de fer l’esforç d’escoltar i entendre per què les 

proposem, ens acusen de poca previsió. Però si 
tirem endavant projectes de manera planificada, 
que han estat pensats des de de fa molt de temps 
i anunciats en el nostre programa electoral i 
validats per la majoria de veïns i veïnes del poble, 
se’ns acusa de no ser transparents. 

No sabem si mai trobarem la manera de fer prou bé 
les coses per els grups de la oposició. Segurament 
no i és una llàstima, perquè mentre perdem el temps 
jutjant una manera de treballar, no el guanyem 
treballant de manera coordinada i cohesionada.

VIURE VILOBÍ

#GRUPS POLÍTICS
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#MAGRADAVILOBI

L'ESPAI SÈNIOR I L'ACTIVA'T 
CELEBREN EL NADAL

Taller de musicoteràpia

El dia 19 de novembre vam tenir 
l'oportunitat d’aprendre, de la mà 
de la nutricionista Esther Milà, a 
elaborar dues receptes sense gluten: 
un pa de pessic i unes galetes. El 
taller va tenir lloc a l’Espai Cultura i 
hi van participar 8 persones. 

Bingo nadalenc

El dia 22 de desembre no ens va 
tocar la loteria però vam poder 
gaudir d’una molt bona estona. 
Com ja és tradicional, coincidint 
amb les festes de Nadal es fa un 
bingo! Es van repartir molts premis 
(6 bingos i 6 línies) i va ser una tarda 
molt agradable i divertida per a 
totes les persones assistents, que 
van rondar la vintena. Degut a les 
mesures covid-19, es va suspendre 
el berenar previst. 

EN MARXA UNA ALTRA VEGADA! 

El passat 1 de desembre es va iniciar de nou el projecte de caminades de marxa nòrdica per a la gent gran que ja 
es va veure aturat per la pandèmia tot el darrer any. La primera passejada es va realitzar a Corbera de Llobregat, 
on es va fer un recorregut de 7 km amb un desnivell de 145 m. La caminada ens va portar fins al monestir de Sant 
Ponç, un espai molt bonic on ens vam poder fer la foto de grup. En acabar la passejada cada municipi va retornar  
cap a casa, evitant els dinars de grup, que sí que es podien fer abans de la pandèmia. Hi van assistir un total de 
33 persones. La propera caminada de marxa nòrdica es farà el dia 2 de febrer i es visitarà el municipi de Mediona.



VISITA DEL PATGE REIAL A LA 
PLAÇA MAJOR

El dissabte 18 de desembre el 
patge reial va visitar Vilobí per 
recollir totes les cartes dels infants i 
fer-les arribar a SSMM els Reis Mags 
d’Orient. Mentre el patge atenia 
personalment els infants, aquests 
van poder passar-s’ho d’allò més bé 
saltant a l’inflable situat a la plaça 
Major i així es feia més curt el temps 
d’espera per lliurar les cartes. 
També va haver-hi coca i xocolata 
per a tots els assistents.

CONCERT DE NADAL

El passat 2 de gener vam poder 
gaudir del concert de Nadal a 
càrrec de la Coral Sant Sadurní. 
Degut a l’alt nombre de baixes, es 
va haver de reduir el format del 
concert i prescindir de l’orquestra 
de cambra. Una cinquantena de 
persones es van reunir a la sala del 
local Jaume Via per escoltar un gran 
i variat repertori de nadales d’arreu 
seguit de diverses obres de Bach i 
Mozart acompanyades de piano. 
L’actuació es va desenvolupar amb 
totes les mesures de prevenció per 
la covid-19, amb distàncies, control 
d’aforament i ús de gel i mascareta 

obligatoris. Gràcies a les veïnes i 
veïns de Vilobí i al públic en general 
per apostar per la cultura segura. 
Tota la recaptació de la venda 
d’entrades es destina a la Marató 
de TV3 i ha estat un total de 380 €.

ARRIBADA DELS SSMM ELS REIS 
MAGS D'ORIENT

Aquest any, els Reis Mags d’Orient, 
a causa de les circumstàncies 
actuals, han hagut d’adaptar-se 
a les mesures de seguretat i a les 
noves restriccions. Durant la nit del 
5 de gener no vam poder rebre 
ses majestats i els seus patges 
al Pèlag Sec com estava previst, 
però sí que els vam poder veure 
en una cavalcada pels carrers de 
Vilobí amb les seves carrosses. 
Durant la cavalcada, els reis i 
patges no es van poder apropar a 
fer-se fotos amb les nenes i nens, 
però sí que es van poder repartir 
regals sempre complint amb les 
mesures de prevenció. Cal agrair 
a tots els membres de la Comissió 
de Festes el seu esforç, dedicació 
i compromís durant els dies previs 
per la preparació de carrosses i 
organització de la cavalcada. Sou 
un gran equip!!!

TALLER DE CORONES DE NADAL 
AMB QUITIQUILMA 

El passat dijous 16 de desembre 
Quitiquilma ens van venir a fer 
un taller de Nadal, una corona de 
Nadal. Un taller creatiu, en el qual 
es van utilitzar elements reciclats 
com ara roba combinats amb 
elements florals com l’eucaliptus 
que van fer que l’elaboració final fos 
una preciosa corona de Nadal per 
decorar la porta de cada casa.



Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

Hi col·laboren entitats i veïns del poble. 
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès no es fa responsable del contingut dels espais dels col·laboradors 

LA LLAR I L'ESCOLA

Moltes gràcies, SSMM els Reis Mags!

A l'Escola hem tornat de les vacances i cada comunitat d'alumnes s'ha trobat jocs i materials nous! 
A més, el primer dia cadascú ha portat una joguina per compartir-la amb la resta!

A la Llar quan hem arribat ens hem trobat amb un munt de sorpreses! 
Ha estat molt divertit desembolicar els regals junts i jugar amb les noves joguines!


